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În perioada interbelică,  numele  ilustrului  poet  şi  filosof român devine foarte  cunoscut  în 

regiune  graţie  revistei  lui  Pantelimon  Halippa  –  Viaţa  Basarabiei. Remarcat  de  cei  mai 

importanţi scriitori basarabeni interbelici (Nicolai Costenco, George Meniuc, Sergiu Matei Nica, 

Vladimir Cavarnali ş.a); receptat cu mult entuziasm de către tinerii condeieri basarabeni deschişi 

spre  modernitate;  şocant  prin  noutatea  şi  ineditul  scrisului  său,  Lucian  Blaga  a  constituit  o 

provocare pentru oamenii de litere din această regiune. Pe de altă parte, orientarea filosofului 

român spre lumea ancestrală, spre spaţiul originar al matricei stilistice, într-un timp când poezia 

şi, în general, literatura românească din Basarabia se dorea mai mult ca niciodată a fi expresia 

vie  a  specificului  naţional,  a  determinat  într-un  mod  fericit  acceptarea  cu  mult  entuziasm a 

filosofiei  blagiene de către colaboratorii  de la  Viaţa Basarabiei.  Cu toate acestea,  critica  din 

Basarabia interbelică, atât cât a existat în acel moment, nu a dat nici un studiu sau măcar articol 

memorabil care ar prezenta un Blaga ceva mai diferit de cel propus de exegeza din România. 

În paginile revistei Viaţa Basarabiei, numele lui Lucian Blaga va apărea, cu preponderenţă, 

în recenzii. Un rol deosebit în popularizarea operei blagiene prin rândurile publicului cititor din 

ţinutul basarabean l-au avut, cu siguranţă, diaconul român Iosif E. Naghiu, Alexandru Lungu, 

Vladimir Cavarnali, Rafail Radiana (pseudonimul lui Nicolai Costenco), ş.a., care au salutat cu 

multa bucurie noile apariţii editoriale ale poetului din Lancrăm, apreciindu-le în conformitate cu 

adevărata şi indiscutabila lor valoare. Or, creaţia lui Lucian Blaga era, în opinia colaboratorilor 

revistei de la Chişinău, un exemplu de adevărată poezie majoră în literatura română.

Constatăm că în momentul istoric interbelic basarabean, caracterizat pe plan literar printr-o 

aprigă  tendinţă  de  sincronizare  şi  de  deschidere  spre  fenomenul  cultural  românesc,  opera 

blagiană  este  receptată  în  baza  acelor  două  linii  majore  pe  care  le  impune:  pe  de  o  parte, 

tradiţionalismul crescut din straturile cele mai adânci ale spiritualităţii româneşti, şi pe de altă 

parte – modernitatea discursului său poetic. 

Dacă în perioada interbelică, procesul literar din Basarabia se dezvolta productiv pe linia 

modernităţii, în condiţiile noului regim politic acesta a stopat brusc, fapt ce a marcat în paralel, 

începutul  declinului  culturii  române  în  arealul  dintre  Prut  şi  Nistru.  În  aceste  condiţii, 

popularizarea în masă a creaţiei blagiene presupunea un risc enorm, dacă luăm în calcul faptul că 

numai rostirea numelui filosofului român atrăgea după sine destule necazuri.  Opera sa a fost 

trecută la index, calificată periculoasă în primul rând pentru că lovea în principiile de bază ale 

regimului prin abordarea unor teme considerate tabu în perioada comunistă, cum ar fi: identitate 



naţională, specific naţional, tradiţie... În fosta RSSM, creaţia lui Lucian Blaga a parcurs aceeaşi 

schemă a condamnării, de această dată, desigur, cu unele diferenţe de nuanţă şi de intensitate. E 

necesar în cazul dat să se ţină cont de intenţiile meschine şi de natura acţiunilor întreprinse de 

către regim în vederea monopolizării teritoriului recent „eliberat” de sub „ocupaţia română”. În 

aceste condiţii, opera poetică, dar şi filosofică a lui Lucian Blaga era înainte de toate produsul 

efortului  creator al unui om de artă român, ceea ce deja era suficient pentru a o interzice în 

regiune.

Într-un asemenea climat politic tensionat, operele de artă româneşti, respectiv şi creaţia 

lui  Lucian  Blaga,  şi-au  încheiat  existenţa  într-o  moarte  clinică  de  cel  puţin  câteva  decenii, 

reabilitate, mai târziu, în dependenţă de mai mulţi factori, politici în marea lor măsură, la diverse 

perioade  de  timp.  În  lista  recuperărilor  literare,  opera blagiană,  din nefericire,  figura printre 

numerele  de  ordine  finale,  deoarece  deranja  regimul  comunist  sub  mai  multe  aspecte.  De 

exemplu,  în  RSSM Blaga  ca  şi  filosof  ce  a  manifestat  un interes  constant  pentru  domeniul 

folcloric şi pentru poezia populară era trecut alături de O.Papadima şi L.Rusu în lista filosofilor 

şi folcloriştilor burghezi români ce „au denaturat” moştenirea folclorică, urmărind să găsească în 

folclor un sprijin pentru cea mai reacţionară ideologie – rasismul. Pe de altă parte, creaţia poetică 

a filosofului român constituia un impiediment serios în calea evoluţiei realismului socialist, mai 

ales că modernismul operei sale, după cum s-a putut vedea,  a entuziasmat prea mult  literaţii 

basarabeni în perioada interbelică şi continua să-i entuziasmeze şi după 1940. Or, în perioada de 

după cel de-al doilea război mondial,  modernismul a devenit  în stânga Prutului echivalent al 

decadentismului  în  sens  peiorativ  şi  ca  urmare  a  fost  blamat  cu încăpăţinare  de către  aceşti 

„făuritori”  ai  lumii  noi,  sovietice,  în  favoarea  unui  tradiţionalism  din  care  nu  trebuiau  să 

lipsească elementele social-patriotice. Pe de altă parte, oficialii zilei din RSSM „au avut grijă” să 

promoveze în regiune imaginea unui Blaga fidel ideologiei  legionare.  Deşi Lucian Blaga n-a 

cooperat nici într-un fel cu Garda de Fier, în stânga Prutului numele distinsului poet şi filosof 

roman vehicula cu eticheta de legionar, de fascist „înrăit” şi „crunt”.

Deşi situaţia politică era întru totul defavorabilă popularizării operei renumitului poet din 

Lancrăm, în spaţiul basarabean, nevoia de Blaga s-a simţit dintotdeauna. După câteva decenii de 

absenţă, procesul de receptare a creaţiei lui Lucian Blaga a reînceput după ce regimul totalitarist 

a dat semne de înfrângere. Desigur, comentariul de aici al operei blagiene nu poate fi egalat, în 

sens  cantitativ,  cu  numeroasele  interpretări  comparatiste,  fenomenologice,  filosofice  din 

România. În general, analizând în marea lor majoritate scrierile care abordează subiectul Blaga, 

apărute în presa basarabeană, se poate observa o anumită evoluţie substanţială a acestora de la 

simplele, dar necesarele articole cu aspect biografic, până la cele ce vizează, dintr-o perspectivă 



comparativă, problema influenţei blagiene asupra scriitorilor basarabeni din diferite perioade de 

activitate. 

Primul  critic  literar  din  regiune  care  l-a  redescoperit  pe  Blaga  şi  a  conştientizat 

necesitatea  stringentă  a  promovării  creaţiei  blagiene  în  arealul  cultural  pruto-nistrean  a  fost 

Mihai  Cimpoi.  Seria  impunătoare  de  studii  şi  articole  ce-i  poartă  semnătura  şi  care  pun  în 

discuţie vasta şi valoroasa creaţie a poetului şi filosofului român au avut puterea de a atrage 

interesul  criticii  din  stânga  Prutului  asupra  creaţiei  acestui  mare  nedreptăţit  al  regimului 

comunist.  O  contribuţie  valoroasă  a  lui  Mihai  Cimpoi  la  studiul  operei  blagiene  este,  fără 

îndoială,  monografia  Lucian  Blaga.  Paradisiacul.  Lucifericul.  Mioriticul,  apărută  în  1997 la 

editura Dacia,  Cluj-Napoca.  De altfel,  acest  poem critic  se numără printre lucrările  cele mai 

importante de factură monografică, dedicate poetului român. 

Pentru  oamenii  de  litere  din  stânga  Prutului  însă  autorul  trilogiilor rămâne  a  fi o 

personalitate  marcantă  a culturii  române,  cu un rol  deosebit  în evoluţia  scrisului basarabean, 

dovadă fiind şi studiile, tot mai numeroase în ultima vreme, care-l consacră drept unul dintre 

modelele importante ale literaturii române din regiune. Astfel, un studiu important, ce se referă la 

problema  sacrului  şi  a  profanului  în  poezia  lui  Lucian  Blaga,  aparţine  criticului  literar  Ana 

Bantoş. Urmărind să elucideze aspectul dinamicii sacrului în opera artistică a poeţilor basarabeni 

contemporani, autoarea constată că fenomenul în discuţie s-a manifestat în literatura din stânga 

Prutului  sub  influenţa  modelului  blagian.  Tatiana  Botnaru,  profesor  şi  doctor  în  domeniul 

literaturii române, confirmă, într-o serie de studii valoroase, opinia unanimă a criticii basarabene, 

conform căreia  poezia  din  Republica  Moldova din  ultimele  decenii  ale  secolului  XX a  fost 

profund influenţată de personalitatea creatoare a autorului Poemelor luminii. În opinia autoarei, 

aspiraţiile  poeţilor  basarabeni  de  a  fixa  autohtonismul  într-un  cadru  universal,  tendinţa  de 

folclorizare  a  viziunilor  şi  simbolurilor  poetice,  de  sintetizare  a  unei  filosofii  existenţiale 

circumscrise  într-un  anturaj  artistic  cu  conotaţii  mistice  individualizatoare  constituie,  fără 

îndoială,  un  argument  în  favoarea  corelaţiei  dintre  creaţia  blagiană  şi  opera  unor  literaţi 

basarabeni  care  au  mers  pe  urmele  înaintaşului  lor,  transfigurând  şi  receptând  realitatea  în 

conformitate  cu  frământările  literare  ale  timpului,  cu  propria  lor  structură  psihologică  şi 

sensibilitate artistică. O altă apariţie editorială importantă, ce abordează creaţia lui Lucian Blaga 

(dar şi a altor scriitori  români,  inclusiv basarabeni)  din perspectiva curentului expresionist,  e 

cartea lui Andrei Langa  - Expresionismul în poezia românească: de la Lucian Blaga la Leonard 

Tuchilatu. Merită o atenţie deosebită şi cartea Veronicăi Postolachi  Cuvântul ca instrument al  

magicului în poezia lui L. Blaga şi Gr. Vieru.



Trebuie să menţionăm însă că entuziasmul manifestat de literaţii basarabeni în ceea ce 

priveşte  fenomenul  Blaga  a  pus  în  gardă  factorii  conservatori  din  regiune.  Răpirea  bustului 

poetului de pe Aleea Clasicilor din centrul capitalei după doar doi ani de la instalare, a fost cu 

siguranţă reacţia de răspuns a forţelor protestatare la încercările de recuperare, de integrare şi de 

aderare a literaturii basarabene la procesul literar, dar şi cultural românesc. Aşa se face că Lucian 

Blaga a rămas şi după trei decenii de la moarte să fie un element incomod pentru oficialii din 

stânga Prutului. 

Lucian  Blaga  a  exercitat  o  influenţă  puternică  asupra  poeţilor  basarabeni  din  diferite 

perioade de creaţie. Astfel,  o seamă de scriitori basarabeni ce au activat în perioada interbelică 

(George Meniuc, Nicolai Costenco, Magda Isanos...), au pus în circulaţie o operă ce comportă 

influenţe blagiene vizibile  fie la nivel tematic,  fie la nivel tehnic.  O parte din ei au asimilat 

expresionismul ca şi curent modernist prin mijlocierea creaţiei ilustrului poet român, au pătruns 

în  orizontul  cultural  blagian,  au  preluat  multe  din  principiile  filosofice  ale  gânditorului  din 

dreapta Prutului, le-au dezvoltat şi le-au dat curs în regiune. De exemplu, mişcarea regionalistă 

din  Basarabia  interbelică,  promovată  cu  multă  pasiune  şi  insistenţă  de  Nicolai  Costenco,  se 

fundamentează dincolo de teoriile lui  Nicolae Iorga, Garabet Ibrăileanu, Nichifor Crainic,  C. 

Rădulescu-Motru şi pe cele ale lui Lucian Blaga expuse în articolul apărut în ziarul  Vremea la 

doar patru ani de la constituirea României Mari - Regionalismul cultural. 

Expresionismul  s-a  infiltrat  în  literatura  basarabeană  interbelică  exclusiv  prin  filieră 

blagiană, fiind destul de pronunţat în creaţia lui Nicolai Costenco şi a lui George Meniuc. Acest 

nou  curent  literar  se  profilează  în  cazul  poeţilor  basarabeni,  ca  şi  la  Blaga,  sub  semnul 

elementarităţii,  a stihialului,  a ancestralului şi a originarului.  Impactul curentului  expresionist 

asupra  liricii  basarabene  a  fost  deci  unul  cât  se  poate  de  benefic,  atât  doar  că  în  poezia 

basarabeană el nu se manifestă distinct, ci doar în corelaţie cu o serie de alte elemente, în special 

simboliste, dar şi tradiţionaliste în primul rând. 

  Influenţe puternice pot fi sesizate la nivel de viziune, imagini, simboluri, dar şi la nivel 

prozodic. Imaginea satului peste care pluteşte veşnicia şi care păstrează vii însemnele arhaicităţii, 

este  fără  îndoială  una  de  origine  şi  de  esenţă  blagiană  în  poezia  basarabeană  din  perioada 

interbelică, foarte frecventă mai ales în poezia lui Nicolai Costenco. Imaginea iubitei este şi ea 

una de esenţă blagiană, femeia, în lirica lui Nicolai Costenco ascunde sub gene o taină, ea fiind şi 

singura capabilă să-i ofere o existenţă mai apropiată de cer celui care a intrat cu groază în această 

lume (iubitului ei). 

Un alt  element important,  care trădează profundele legături  ale poeziei  basarabene cu 

lirica  blagiană  pe de o parte  şi  cu creaţia  anonimă a poporului  român pe de altă  parte,  este 

sentimentul Marii Treceri. În opera lui Nicolai Costenco, a lui George Meniuc sau Magda Isanos, 



de exemplu, trecerea în lumea de dincolo este acceptată de subiectul uman cu aceeaşi resemnare 

şi seninătate specific blagiană, ea, trecerea, fiind înţeleasă ca o condiţie esenţială a vieţii, condiţia 

necesară intării în tărâmul veşniciei.  Poeţii  basarabeni au fructificat  din plin ideea blagiană a 

morţii ca realitate intrinsecă a vieţii. Şi poetica misterului blagian a influenţat profund scriitorii 

din stânga Prutului.  Ca şi la Lucian Blaga,  eul liric în poezia Magdei Isanos simte greutatea 

acestei lumi în care fiecare zare mai are în spatele ei încă o zare. Se cere menţionat că în cazul 

poetei  problema  misterului  se  reduce  doar  la  acea  parte  necunoscută  specifică  tărâmului  de 

dincolo. Taina interesează în măsura în care se referă la fenomenul morţii fiinţei. Cu referire la 

Nicolai Costenco trebuie să menţionăm că acesta îşi însuşeşte modul de cunoaştere paradisiac. El 

operează cu mistere latente şi cu soluţii simple, cu „dezlegări” la îndemână. Subiectul uman nu 

provoacă acea „criză în obiect”,  prin separarea fanicului şi a cripticului.  Eul liric  meniucian, 

dimpotrivă, este firea problematizantă, cu porniri luciferice; trăind ispita misterului, va încerca 

transcenderea imediatului.  De la Blaga, George Meniuc va prelua şi termenul de revelare, de 

„dezvelire pozitivă a misterului” ar zice filosoful român. 

Cofraternitatea şi panteista contopire cu natura este un aspect blagian foarte important în 

lirica Magdei Isanos, a lui Nicolai Costenco, dar şi a lui Liviu Deleanu. Grija pentru cuvânt, şi, 

mai  ales,  obsesia  pentru  cuvântul  vechi,  primar,  plin  de  înţelesuri  ancestrale  îl  apropie  pe 

clasicistul  Liviu  Deleanu  de  mult  prea  modernul  Blaga.  Ca  şi  autorul  trilogiilor,  poetul 

basarabean asimilează limbajul semnelor, dar şi pe cel al tăcerii, pentru a reface „graiul pierdut 

de mult”. O poetică a tăcerii iniţiale ca stare originală şi benefică a fiinţei poate fi sesizată şi în 

creaţia lui George Meniuc. De altfel, între Lucian Blaga şi George Meniuc s-a creat o legătură de 

ordin spiritual foarte strânsă şi acest fapt şi-a lăsat amprenta pe toată creaţia poetului basarabean 

în perioada comunistă.  Fiind concepută în baza unei viziuni estetice echivalente cu cea a lui 

Lucian Blaga, creaţia meniuciană a fost calificată drept „periculoasă” de către ideologii sovietici. 

Poetul  şi  eseistul  de  la  Chişinău  a  valorificat  cu  succes  şi  unele  dintre  ideile  şi  conceptele 

filosofului  român  al  culturii.  Astfel,  preluând  teza  singularităţii  omului  şi  a  poziţiei  sale 

privilegiate în cadrul universului, eseistul basarabean încearcă, alături de filosoful român, să re-

pună în drepturi noţiunea de „omenesc”. Apoi, şi problema metaforei este abordată în accepţie 

blagiană, poetul basarabean acceptând fără rezerve clasificarea acesteia în două grupuri mari: 

plasticizante şi revelatorii.

Creaţia lui Lucian Blaga a exercitat o puternică influenţă şi asupra generaţiei de creaţiei a 

lui Grigore Vieru şi Liviu Damian. Pentru ei, dar şi pentru o mare parte a populaţiei din stânga 

Prutului care a suportat şapte schimbări de regim politic (1917, 1918, 1940, 1941, 1944, 1991) şi 

care se mai află şi astăzi în procesul de căutare a propriei identităţi, Blaga este în primul rând un 

exemplu de curaj şi rezistenţă.  Subliniem că evenimentele istorice crude din perioada sovietică 



au acutizat mult nevoia de întoarcere a scriitorilor basarabeni la credinţele populare, la tradiţii, la 

creaţia  folclorică  în  care  românul  recunoaşte  idealurile,  normele  etice  şi  filosofia  de  viaţă  a 

strămoşilor. Generaţia 60 este în cea mai mare măsură preocupată de problema cunoaşterii de 

sine a poporului român din stânga Prutului, iar satul românesc a devenit în acest sens  temelia  

sigură a unei autentice istorii pentru provincia basarabeană. Satul cu tradiţiile şi obiceiurile sale 

este o temă predilectă pentru prozatorul Ion Druţă, pentru poeţii Grigore Vieru, Liviu Damian, 

Ion Bolduma, Ion Vatamanu. „Satu-n datini” este în opinia lor cea mai scumpă moştenire rămasă 

şi păstrată cu sfinţenie de strămoşi. Mereu „în născare”, la Ion Vatamanu, cu „cerul deschis” şi 

moştenind  „dorul  strămoşesc”  la  Ion Bolduma,  păstrător  al  tradiţiei  şi  al  specificului  nostru 

naţional la Grigore Vieru, important în primul rând ca realitate spirituală, prin tiparele şi puterile 

sale anonime (pe care Blaga le-a numit inspirat  determinante stilistice  ale vieţii colective), un 

spaţiu securizant, plin de taine şi de legende la Liviu Damian, satul devine la aceşti poeţi un 

centru  al  universului,  un  sat  idilic  în  care  se  desfăşoară  firesc  şi  ciclic  toate  evenimentele 

importante  ale  vieţii  de  la  naştere  şi  până  la  moarte.  Sentimentul  românesc  al  destinului  şi 

viziunea populară privind fenomenul morţii, imaginea satului în care odihnesc strămoşii şi unde 

viaţa are un ritm propriu, imaginea satului ieşit parcă din istorie şi nesupus evoluţiilor tehnice şi, 

în fine, a satului în care simţi plutind de-asupra veşnicia, sunt câteva aspecte din creaţia poeţilor 

basarabeni din generaţia `60 care prezintă tangenţe cu lirica şi filosofia blagiană. 

Lucian  Blaga  este  un  nume  de  o  rezonanţă  deosebită  pentru  Grigore  Vieru.  Autorul 

trilogiilor este o piatră de temelie pentru creaţia poetului basarabean. Comună pentru ambii poeţi 

este viziunea mamei ca fiinţă primară, proiectată în arhaic – Eine Urmutter, sentimentul iubirii 

trăit de poetul de la Chişinău la modul blagian, simbolul luminii şi imaginea iubitei ca fiinţă a 

luminii,  obsesia  pentru  originar,  pentru  arhaic,  revenirea  în  universul  copilăriei,  ruralismul 

accentuat, dar şi o anumită poetică a tainei. Cunoaşterea, în cazul poetului de la Chişinău, se 

referă  la  revelarea  misterului  din  spatele  lucrurilor.  Însă  Grigore  Vieru  nu  este  nici  adeptul 

potenţării misterului din lucruri şi nici adeptul transcenderii acestuia, ci mai degrabă e adeptul 

unei cunoaşteri pasive, prin care acceptă şi admiră lumea, natura aşa cum a fost creată. Frământat 

de taina lumii şi suferind de prea mult soare-n suflet, eul liric din poezia lui Liviu Damian este 

mai apropiat în acest sens de cel al lui Lucian Blaga, ambii poeţi fiind nişte firi problematizante, 

cuprinşi mereu de nelinişte, obsedaţi de partea misterioasă a lucrurilor în sensul cunoaşterii.

În ceea ce priveşte poezia generaţiei optzeci şi interesul acesteia pentru creaţia lui Lucian 

Blaga trebuie să luăm în consideraţie faptul că „moştenirea” culturală, literatura dintotdeauna, 

constituie  pentru  optzecişti  un  bun  pe  care  nu  ezită  să-l  exploateze  la  maximum  şi  cu  o 

dezinvoltură  specifică.  Acest  mod  de  recuperare  propriu  optzecismului,  se  realizează  prin 

valorificarea  fructuoasă  a  procedeelor  intertextualităţii  şi  a  jocurilor  de  limbaj,  prin 



disponibilitate ironică şi intenţie ludică. Recuperarea optzecistă este deschisă spre oricare zonă a 

culturii, fără a manifesta preferinţe pentru un anumit poet, model poetic, formulă lirică. Acestea 

fiind spuse conchidem că modelul poetic modernist devine obiectul recuperării postmoderniste în 

aceeaşi măsură în care devine şi modelul tradiţionalist, avangardist şi (de ce nu?) experimentalist 

(sau postmodernist).  La fel, formula poetică a lui Lucian Blaga interesează în măsura în care 

interesează cea a lui Barbu, de exemplu, Arghezi, Stănescu sau Mircea Ivănescu. Trimiteri la 

opera blagiană  întâlnim în creaţia  scriitorilor  români  optzecişti  din  Basarabia.  Uneori  aceste 

trimiteri  sunt  directe,  cum se  întâmplă  în  cazul  poemului  Scrisoare al  Margaretei  Curtescu. 

Alteori însă suntem uimiţi să descoperim şi anumite tangenţe profunde cu opera ilustrului poet 

român.  De exemplu,  nostalgia  blagiană  a  originilor  se dovedeşte  a  fi  un sentiment  aparte  şi 

pentru poeta de la Bălţi, Margareta Curtescu. Blagian sună şi versurile din poezia  Trei cucoşi  

număraţi  până la ziuă  de Vsevolod Ciornei:  Cuvintele  tale  /  Nu sânt  altceva decât  o tăcere 

răcnită.  Blagiană e imaginea strămoşilor morţi  „fără de vreme”, ce vin să-şi trăiască viaţa în 

urmaşii lor, foarte frecventă la Vsevolod Ciornei, la Valeriu Matei. Ideea continuităţii vieţii în 

moarte  şi  a coexistenţei  acestora,  fructuos valorificată  de către  Lucian Blaga,  a avut  şi  ea o 

rezonanţă deosebită în lirica basarabeană din diferite perioade. Viaţa şi moartea se află într-o 

găoace,  ca un ou cu două gălbenuşuri,  afirmă Emilian Galaicu –Păun în poemul  Glossa din 

volumul Abece-Dor. În accepţia lui Teo Chiriac, viaţa este o „alergare” spre moarte (În mijlocul  

obiectelor). Lorina Bălteanu dezvoltă ideea în volumul Cioburi, Chişinău, Hyperion, 1990.

Problema morţii e tratată şi ea în accepţie populară. Sentimentul calmului mioritic în faţa 

acestui fenomen transpare în poezia basarabeană din anii 80. Afiliată ideii vieţii,  lumina este 

unul din motivele sau simbolurile ce s-au bucurat de o largă circulaţie în literatura basarabeană. 

Blagiană e însă lumina la Valeriu Matei, ea fiind lumina dătătoare şi „născătoare” de viaţă. Şi în 

cazul  Lorinei  Bălteanu  lumina  zilei  e  însăşi  lumina  vieţii.  Şi  la  Teo  Chiriac  vom observa 

prezenţa  motivului  luminii,  în  special  în  poezia  Revelaţia  luminii,  care  impresionează  prin 

„dialogul” ce-l poartă cu una din creaţiile de vârf ale lui Lucian Blaga – Eu nu strivesc corola de 

minuni a lumii. 

Fiind unul din importantele modele ale literaturii române, Blaga se supune uşor regulilor 

jocului poeziei optzeciste. Activarea dialogului cu lirica poetului ardelean se realizează într-un 

mod firesc şi simplu,  fără a necesita  un prea mare efort  nici  din partea scriitorului  şi nici  a 

receptorului ce urmează să recunoască aluziile la opera marelui poet al luminii. În poezie, vocea 

lirică a lui Lucian Blaga este una distinctă şi inconfundabilă. Tăcerea, Lacrima, Lumina, Corola 

de  minuni  a  lumii,  Tristeţea  metafizică,  natura  arhaică  ş.a  sunt  constantele  universului  liric 

blagian,  care i-au conturat  identitatea şi originalitatea.  Poeţii  postmodernişti  reactualizează în 



mare parte aceste simboluri ale liricii blagiene, însă, de cele mai multe ori dintr-o perspectivă 

relativizantă. 

Nici un autor din Basarabia care a debutat prin anii ′80 nu atestă o legătura mai strânsă cu 

lirica blagiană precum Valeriu Matei. Blagiană e deschiderea eului spre lume, disponibilitatea 

acestuia de a comunica, de a dialoga cu universul, dar şi obsesia pentru primar, elementar (deşi 

vagă şi camuflată la poetul de la Chişinău). Matei este preocupat la modul blagian de taina ce se 

ascunde în spatele obiectelor. Reprezentativă în ceea ce priveşte profunda influenţă a poetului 

din Lancrăm asupra creaţiei mateine este poezia Statuie de faraon, despre care se afirmă, pe bună 

dreptate, că ar fi o „adaptare” a poemului blagian Mi-aştept amurgul. 

Fiind o reacţie la modelul cultural modernist, poezia anilor 80 este şi antiblagiană în mai 

multe rânduri. În primul rând pentru că pune un alt preţ pe discursul metaforic. Postmodernismul 

detronează metafora şi o compromite pe termen lung. Pe de altă parte, poeţii postmodernişti nu 

sondează metafizicul cu aceeaşi fervoare şi seriozitate specifică lui Blaga şi altor poeţi însetaţi de 

cunoaştere.  În  mare  parte,  poemul  postmodernist  nu  se  vrea  un  text  de  iniţiere  în  orizontul 

misterelor, mai ales că autorul nu pare nici el a fi preocupat prea mult de impactul de cunoaştere 

al creaţiei sale asupra eventualului cititor. În ceea ce priveşte limbajul, postmoderniştii continuă 

încă să mai şocheze publicul „dezgolind” poezia până dincolo de limitele decenţei.  Limbajul 

„corupt” a devenit un accesoriu important al poemelor de dragoste. Erosul şi-a pierdut candoarea 

din poemele blagiene; dragostea nu mai este pentru nimeni un mister. Chiar şi ea cade pradă 

ironiei postmoderne ca şi oricare altă temă înaltă a literaturii dintotdeauna.  

          Lucian Blaga este, după Eminescu, unul dintre modelele cele mai prolifice în 

arealul  culturii  basarabene.  Şi  aceasta  se  datorează  în  primul  rând  calităţilor  exponenţiale  a 

operei  sale  şi  gândirii  sale  novatoare,  dar  şi  similitudinilor  de  ordin  spiritual  pe care  poeţii 

basarabeni le-au descoperit în creaţia poetului roman. 
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